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Voorwoord
Voor u de vijfde nieuwsbrief van het Piet Mondriaan Kindcentrum. Via deze nieuwsbrief informeren wij
u over onderwerpen die voor het gehele kindcentrum van belang zijn.

Fotograaf
Ook dit schooljaar worden alle kinderen van het Kindcentrum weer gefotografeerd door Fotostudio
Regina. Afgelopen jaar hebben wij positieve reacties van u ontvangen. De fotograaf komt meerdere
dagen in de week van 28 mei.

Voorschoolse opvang
Na een succesvolle pilot hebben wij inmiddels op alle dagen voorschoolse opvang. De voorschoolse
opvang is vanaf 07.30 uur geopend. Er is mogelijkheid om te ontbijten. De medewerkers zorgen
ervoor dat uw kind op tijd in de klas is. De opvang vindt plaats in het lokaal van de peutergroep van
Ministek/BSO beneden.

Gezamenlijke studieavond alle medewerkers kindcentrum
Deze avond stond in het teken van terugblikken en contacten opfrissen maar ook elkaars talenten
ontdekken en samen bedenken wat wij nog meer en beter met elkaar binnen het kindcentrum kunnen
doen. Wij maken en delen de ruimtes met elkaar dus het is goed te weten welke talenten er in huis
zijn waar je gebruik van kunt maken. De avond begon met een korte terugblik op de gezamenlijke
activiteiten die wij hebben opgezet. Hieronder een kleine opsomming:
De gezamenlijke thema’s voor de kinderopvang en de onderbouw kinderen. Het organiseren van
activiteiten en feesten. Opa en oma dag door het hele gebouw heen maar ook Kinderboekenweek
waarbij de oudere leerlingen de jongeren kinderen voorlezen. Ook hebben wij weer veel feesten met
elkaar gevierd zoals het eindejaarsfeest, Sinterklaas. Binnen het kindcentrum zijn verschillende
werkgroepen die dit met elkaar realiseren en afstemmen. Naast alle leuke activiteiten en feesten is er
ook inhoudelijk overleg. Zo komt het MT regelmatig samen en is er tegenwoordig ook een gezamenlijk
kind overleg zodat wij ouder en kinderen beter van dienst kunnen zijn. Zo hoeven ouders indien er
zorg is om hun kind niet dubbel op gesprek bij zowel kinderopvang als school.
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Mogelijke staking 14 maart

Indien de school staakt is de kinderopvang open. De kinderen die normaal deze dag opvang hebben,
krijgen voorrang bij het plaatsen op die dag. Voor de dag worden extra uren in rekening gebracht of
er wordt een vakantiedag ingezet. Op de locatie kunt u aangeven of u opvang wilt op deze dag,
omdat de medewerkers normaal alleen in de middag werken en veel medewerkers nog een andere
baan hebben, zijn er maar een beperkt aantal plaatsen voor opvang beschikbaar. Indien de staking
niet doorgaat komt de opvang uiteraard te vervallen.

Peuterspeelzaal zijn nu peutergroepen
Vanaf augustus zijn de peuterspeelzalen geharmoniseerd en vallen zij ook onder de wet kinderopvang.
Peuterspeelzaal Ministek is nu daarom onderdeel van het kinderdagverblijf Piet Mondriaan en de
groepen zijn nu peutergroepen. De term peuterspeelzaal wordt niet meer gebruikt. Voor ouders die
werken kan er nu ook kinderopvangtoeslag aangevraagd worden voor deze opvang. De
peuterspeelzaal is dicht tijdens schoolvakanties maar open op de dag na hemelvaart en goede vrijdag.

Thema
Het Thema van de onderbouw was afgelopen periode verkeer. Er is ontzettend veel gedaan. De
kinderen hebben de verkeersborden leren herkennen, een wandeling in de wijk gemaakt waarbij zij
hebben geoefend met oversteken bij het zebrapad, de trein, het perron en de ov-chipkaart is
besproken. Het huidige thema is fit & fun met natuurlijk de olympische spelen.

Handige informatie
VOORJAARSVAKANTIE 24 februari t/m 4
maart 2018

BSO en KDV geopend

Ministek peutergroepen en
bassischool gesloten

GOEDE VRIJDAG 30 maart 2018

Alle vormen van
opvang open

De basisschool gesloten

PASEN ma 2 apr 2018

Alles gesloten

Alles gesloten

DONDERDAG 26 april 2018

Alle vormen van
opvang open

De basisschool vanaf 12.15
gesloten

KONINGSDAG 27 april 2018

Alles gesloten

Alles gesloten

MEIVAKANTIE 28 april t/m 13 mei 2018

BSO en KDV geopend

Ministek peutergroepen en
bassischool gesloten

PINKSTEREN ma 21 mei 2018

Alles gesloten

Alles gesloten

LAATSTE schooldag 20 juli 2018

Alle vormen van
opvang open

Groep 3 t/m 8 om 12.15 uur vrij
groep 1-2 de hele dag vrij

ZOMERVAKANTIE ma 23 juli – vr 31
augustus 2018

BSO en KDV geopend

Ministek peutergroepen en
basisschool gesloten

